
……………………………….., dnia …………………… 

Wójt Gminy Rozdrażew 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  
do 30 kwietnia 2023 r. 

 Dane osoby fizycznej składającej wniosek 

imię ………………………………………….  nazwisko ……………………………………………………………………..   

nr PESEL  

Adres zamieszkania i dane kontaktowe:    miejscowość …………………………………………………… 

ulica ……………………………………………………………………… nr domu…………… nr mieszkania ……….. 

nr telefonu ………………………………….adres poczty elektronicznej …………………………………………. 

 
Rodzaj i ilość paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego  
/ maksymalna ilość wybranego paliwa stałego dostępna do 30.04.2023 to 1.500kg/ 
/w przypadku nieskorzystania z limitu zakupu 1.500 kg do 31.12.2022 r. to maksymalna 
ilość do 30.04.2023 r. wynosi 3.000 kg/ 
 

orzech   -   ……………….. kg,            groszek -   ……………….. kg,                  miał  -   ……………….. kg 
 

Oświadczenia wnioskodawcy: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
i oświadczam, że: 
– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.   
– Wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie zakupili paliwa 
stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę,  
albo  
– Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego zakupili paliwo stałe na sezon 
grzewczy 2022-2023  w ilości …………..….ton po cenie poniżej 2000 zł brutto za tonę. 
 
 ……………………………….           ………………………………..   ………………………………………  
     (miejscowość)            (data: dd / mm / rrrr)              (czytelny podpis Wnioskodawcy)  
_________________________________________________________________________ 

WERYFIKACJA WNIOSKU  
/wypełnia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ 

Wniosek zweryfikowano      …………………………………………………………………………….. 
                                                 (wpisać odpowiednio: pozytywnie lub negatywnie) 

 

Rozdrażew, dnia ……. ………………..2023 r.     Podpis: …………………………………… 

                     



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO) informuję, iż: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 

Rozdrażew, Tel.: (62) 722-13-05; e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl. 
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/pani skontaktować 

poprzez e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany 
w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku i wydania zaświadczenia 
uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;  
 Pani/pana dane osobowe będą udostępniane: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 
-  podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz 
innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. 
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych; 
- podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa; 
-  w zakresie stanowiącym informację publiczną — Pani/pana dane osobowe będą ujawnione 
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP 
Administratora. 

 w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/pan: 
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/pana dotyczących;  
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;   
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 


